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NORDENS STÖRSTA
ARKITEKTURTIDNING
Som Nordens största arkitekturtidning riktar sig
Trä! till arkitekter, konstruktörer och entreprenörer.
Vi skriver ur ett globalt perspektiv om arkitektur,
design, innovationer, detaljlösningar och tongivande
personer. Trä! ges ut med fyra nummer per år.

Hus Husarö av Tham & Videgård är ett
spännande sommarhus i Stockholms
skärgård med trästomme klädd i falsad
plåt och plywoodskivor uppspända i
långa valv. Foto Åke E:son Lindman.

NOTERAT

Jonas Adolfsen

Masao Nishikawa

Estudio Tampiquito

NOTERAT

Omfamnad av böcker
MONTERREY, MEXIKO Hur gestaltar man känslan av
att försvinna in i en bok? Design- och konceptbyrån
Anagrama ﬁck uppdraget att designa ett nytt bibliotek i staden Monterrey, Mexiko. Uppgiften var tydligt
formulerad: skapa ett rum som förhöjer läsupplevelsen. Resultatet? En terrasserad tunnel, som sveper in
läsaren i litteratur. Trappan erbjuder såväl sitt- som
liggytor där böckerna ﬁnns på bekvämt avstånd.
Hyllorna som utgör både väggar och tak är tillverkade
i furu, modellerade i dator och utfrästa med cnc-maskin.
Varje bit av hyllan är individuellt utformad och allt
monterades med lim och skruv.
– Idén var att skapa en känsla av att försvinna
från världen. Det är bara du, böckerna och detta fantastiska rum, säger Roberto Treviño, chefsarkitekt på
Anagrama.«

EN TIDNING OM INSPIRERANDE ARKITEKTUR
FRÅN SVENSKT TRÄ » NUMMER 4 » 2015

Till det nya
biblioteket i
Monterrey i
Mexiko skapade design- och
konceptbyrån
Anagrama ett
valv av böcker
med bekväma
mjuka sittytor.

w| anagrama.com

Utgivningsplan 2016

Skrivstuga med
havslängtan
OSLO, NORGE Inga fria havsvidder
– men väl utsikt mot en parkeringsplats och en järnvägsstation. Det
hårt arbetande paret i Oslo längtade båda till den karga norska västkusten. Men i stället för att ﬂytta
satsade de på en »hytte« i trädgården. Uppdraget att rita skrivstugan
gick till arkitektkontoret Jarmund
Vigsnæs. Den lilla paviljongen är
placerad i en norrsluttning täckt
av låga buskar och ger paret ro att
skriva och arbeta, avskilda från
hemmet men med alla bekvämligheter inom räckhåll. Ytan är minimala 15 kvadratmeter, fördelad på
ett bottenplan och ett loft som
säkrar utsikten över grannens häck.

En kreativ skrivstuga blev ett substitut
för den norska västkusten och samtidigt en ombonad arbetsplats.

Här kan paret utsträckta på varsitt
lammskinn drömma sig till havet.
Fasaden är i gran, struken
med högblank svart oljefärg av en
typ som annars brukar användas för
träbåtar.«
w| jva.no

Hållbar kupol
STOCKHOLM, SVERIGE Den ameri-

ARNE OLSSON

Mycket rymd uppnås genom öppna
ytor – även mellan våningsplanen
– i den finskinspirerade familjevillan.

»Skönhet viktig del
av hållbarhet«

MITAKA, JAPAN Arkitektgiganten Alvar Aalto ﬁck ge inspiration till denna

familjevilla i Mitaka, en nybyggd förstad till Tokyo. Därför ﬁck den också
namnet Nord.
Interiören präglas av trä: massiv björk på golven, enkel plywood
med svarvat toppfaner på väggarna medan taket får sin karaktär av de
öppna bjälkarna producerade av spf-timmer – en förkortning av de
engelska orden för gran (spruce), furu (pine) och douglasgran (ﬁr).

KUNSKAP

Formstarkt med
god bärighet

Den minimala boytan – bara 50 kvadratmeter – är disponerad över
tre våningsplan: sovrum, kök och badrum på de två nedre, medan loftet
är tillägnat de två döttrarna att leka på. Tack vare de öppna ytorna runt
golvet påminner utrymmet om en trädkoja. Fjärran från skandinaviskt
säkerhetstänkande lämnade arkitekterna loftet utan räcke. Det enda
skyddet består av en enkel stålkonstruktion hängande i taket.«
w| kurosakisatoshi.com

David Valldeby

Loft för lek på liten yta
Dome of Visions av danske arkitekten
Kristoffer Tejlgaard vill visa vägen mot
arkitektur för ett hållbart samhälle.

kanska arkitektvisionären Buckminster Fuller drömde om att täcka
in hela Manhattan under ett glastak
– och på det sättet kunna spara
oändliga mängder energi. Med inspiration från honom invigde kth
i samarbete med byggbolaget ncc
nyligen »Dome of Visions« – en 10,5
meter hög kupol.
Den är ritad av den danske
arkitekten Kristoffer Tejlgaard och
uppbyggd av en bärande struktur
av fanerträ (lvl) sammanfogade
med stålförband. Strukturen är
sedan klädd med polykarbonatplast. Under domen ﬁnns en 350
meter stor yta med behagligt klimat. Kupolen ska under ett år stå
på plats vid kth för att fungera som
samtalsplats och experimentyta
där olika tekniker för att skapa ett
mer hållbart samhälle kan prövas i
realtid. Bland annat ﬁnns här ett
trähus ritat av arkitektstudenten
Stefania Dinea.«
w| domeofvisions.se
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TIO NOMINERADE
TILL TRÄPRISET
ÖKAD RYMD
MED VÄLVD FORM

Nr 2
Utkommer 27 maj
Sista bokning: 21 april
Materialdag: 2 maj
Nr 3
Utkommer 23 sep
Sista bokning: 23 aug
Materialdag: 30 aug

SMALA BALKAR
I BÖNEGEST

– kapell bjuder in till kontemplation

EXPONERAD STOMME
SKAPAR NY ENTRÉ

Nr 1
Utkommer 11 mars
Sista bokning: 9 feb
Materialdag: 17 feb

Fem våningar av precision
Inglasad modulbyggdnad. Som att sätta ihop
en stor möbel. Ahrbom och Partners femåriga
projekt Ulls hus i Uppsala är en uppvisning i
funktion, precision – och kärlek till trä. »
TEXT Erik Bredhe FOTO Åke E:son Lindman
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Nr 4
Utkommer 2 dec
Sista bokning: 24 okt
Materialdag: 3 nov

Tidningen Trä är en inspirationskälla och referenstidning för arkitekter,
konstruktörer, byggherrar, byggentreprenörer, ingenjörer, fastighetsförvaltare, studenter och lärare (på högskolenivå). Våra 19 600 prenumeranter (TS-kontrollerad) har själva begärt att få tidningen.

Kontaktuppgifter

Enligt Demoskop vill 94 % av prenumeranterna läsa tidningen på papper. 70 % av
läsarna sparar den för att läsa vid flera tillfällen och låter den även cirkulera på
arbetsplatsen. Hälften påverkar i stor utsträckning material- och inredningsvalen
i sina projekt. 30 % av läsarna har beställt mer information från annonsörerna.

Camilla Carlsson, projektledare
tel. 08-762 79 65
e-post: tidningentra@svenskttra.se

Specifikationer och annonspriser

Trä! (Sv)
Arkitekten (Sv)
Arkitekten (Dk)
Byggeri + Arkitektur (Dk)
Arkitektur (Sv)
Arkitektur N (No)
Form (Sv)
Arkitektnytt (No)
ark Arkkitehti (Fi)
Betong (Sv)
Arkkitehtiuutiset (Fi)
Landskab (Dk)
Rum (Sv)

Våra prenumeranter

Annonspriser

Av våra 19 600 prenumeranter
återﬁnns 9 100 inom byggsektorn,
mestadels arkitekter och konstruktörer. Cirka 1 400 inom fastighetsförvaltning, 1 600 är leverantörer
och tillverkare, 2 400 prenumeranter inom forskning och utbildning
och 5 100 övriga intresserade.

Pris per införande (kronor) vid samtida bokning
(samtliga priser är inklusive reklamskatt men exklusive moms).
1 ggr
2 ggr
3 ggr
4 ggr
Uppslag
44 000
37 400
35 200
30 800
1/1-sida
29 000
24 650
23 200
20 300
1/2-sida
17 200
14 620
13 760
12 040
1/4-sida
10 200
8 670
8 160
7 140

Bilagepriser
Tekniska uppgifter
Tidningsformat: 204 x 280 mm
Satsyta: 176 x 249 mm
Tryckförfarande: Arkoffset (4-färg)
Raster: 150 linjer

Annonsmaterial
Digitalt annonsmaterial. Vi kan
ombesörja hjälp med annonser –
begär prisuppgift. Vid annullering
senare än fem veckor före utgivning debiteras fullt pris.

Inbladning eller inhäftning (pris i kronor per styck)
Vikt, max
10 g
20 g
30 g
Pris
2,10
2,20
2,30

40 g
2,40

Format
baksida
204 x 250 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
liggande
204 x 140 mm
+ 3 mm utfall,
inom satsyta
176 x 124 mm

helsida
204 x 280 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
stående
102 x 280 mm
+ 3 mm utfall,
inom satsyta
88 x 249 mm

Hans Engblom, mediasäljare
tel. 0651-169 83, fax 0651-161 50
Box 77, 827 22 Ljusdal
e-post: engblom@annonskraft.se
www.annonskraft.se

Nordens största
arkitekturtidning
19 600
12 800
10 400
9 600
7 900
6 100
5 800
5 600
4 700
4 700
4 500
1 600
*

Källor: www.ts.se, www.fagpressen.no,
www.mediabookers.ﬁ, www.do.dk.
* ej upplagekontrollerade

uppslag
408 x 280
+ 3 mm utfall

1/4-sida
stående
102 x 140 mm
+ 3 mm utfall,
inom satsyta
88 x 124 mm

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning,
inspiration och utveckling som rör trä,
träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och
inspiration öka träanvändningen i Sverige
och på utvalda marknader utomlands.
Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram
trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.
Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.
Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksoch limträindustri.

